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Notas muy importantes: 
- Xxxxxxxxxxx

Bangkok

Bangkoké a capital e a 
maior cidade da Tailândia. 
Encontra-se na margem orien-
tal do rio Chao Pharayal, perto 
do golfo da Tailândia. Possui 
uma curiosa mescla de estilos, 
com seus edifícios arranha céus 
futuristas e a magnífica beleza 
do Grande Palácio.  

É uma cidade turbulenta e 
barulhenta cujas ruas parecem 
estar congestionadas de tráfi-
co as 24 horas do dia, e cujo 
centro atrai ao público com 
seus anúncios de néon e  

publicidade que existem por toda a capital. Ainda assim, 
Bangkok é uma das cidades mais bonitas de toda Ásia, aonde 
poderemos visitar monumentos e lugares tais como o Grande 
Palácio, o Templo do Buda de Ouro, o Templo do Buda Reclina-
do e o Templo de Mármore.  

Uma complexa rede de canais deu à cidade o apelido de 
“Veneza do Leste” no tempo em que todo o transporte era de 
barco.  

Em sentido estrito Bangkok não e o nome da capital, ainda 
que os estrangeiros utilizem universalmente. Realmente, signifi-
ca “aldeia da ameixa silvestre”: é o nome de uma parte do lado 
Thon Buri do rio. Os tailandeses chamam a cidade de Krung 
Thep, que significa “a cidade dos anjos”. 

Hotel em Bangkok/Categoria Quarto base quarto duplo n. extra

Preços por pessoa (em USD, mínimo 2 pessoas) 3 dias/2 noites 
(Saídas DIÁRIAS de 1 Janeiro a 31 Outubro 2020)

GRANDE PALÁCIO

         AEROPORTO 
         SUVARNABHUNI

MERCADO 
NOTURNO

         AEROPORTO 
         DONMUANG

     Hotel NOVOTEL SILOM 4* 

     Hotel PULLMAN G 4*S 

     Hotel AMARANTH SUVARNABHUMI 4*S 

     Hotel SO SOFITEL 5*

Escritório POLITOURS em BANGKOK

Airport link

Cód. 13100A

3 dias 
(2 noites de hotel) 

desde 195 USD

GRAN BUDA RECLINADO

Q Novotel Silom 4*  

1 Jan/31 Out 2020 Superior 195 60 

Deluxe 225 80 

W Pullman G 4*S  

1 Jan/31 Out 2020 Deluxe 275 105 

Executive 345 138 

E *Amaranth 

Suvarnabhumi 4*S  

1 Jan/31 Out 2020 Deluxe 265 98  

R So Sofitel 5*  

1 Jan/31 Out 2020 So Cozy 490 210

O preço inclui: 2 Noites no hotel selecionado, quarto standard; Regime de alojamento com café da 
manhã ; Traslados aeroporto/hotel/aeroporto com assistência em espanhol; Seguro de viagem. 

Nota Importante: CONSULTAR TARIFAS ESPECIAIS COM ALLOTMENT A BANGKOK A PARTIR DA ESPANHA. 

*Hotel Amaranth Suvarnabhumi 4*S: Traslados gratuitos desde e até o aeroporto de Suvarnabhumi 
desde as 05,00 h. até as 02,00 h. AM.
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Tailândia: 

Mercado flutuante (sem almoço) ......................... 72 USD 
Excursão de meio dia. Saída por estrada para o mercado flu-
tuante. Na chegada passeio em lancha por seus canais onde 
poderemos desfrutar de uma maravilhosa paisagem típica tai-
landesa. Prosseguiremos para o mercado flutuante. Regresso a 
Bangkok. 

Visita da cidade (sem almoço) .............................. 48 USD 
Visita dos emblemáticos templos de Wat Arun (Templo do 
Amanhecer) e Wat Po (Templo do Buda reclinado). Visitaremos 
por último Wat Traimit (Buda de ouro), impressionante por ser 
de uma só peça e de 5,5 toneladas. Ao finalizar poderão escol-
her entre voltar ao hotel ou permanecer no centro de Bangkok. 

Jantar/Cruzeiro Chao Phraya Princess.............. 58 USD 
Tomaremos um moderno cruzeiro para percorrer este emblemá-
tico rio que separa a cidade em duas, observando todos os edifí-
cios e monumentos iluminados como o Palácio Real, o templo do 
amanhecer… Durante o passeio será servido um jantar Buffet 
com comida internacional e oriental, com música ao vivo. No 
regresso traslado ao mercado noturno de Patpong ou direta-
mente ao hotel. 

Jantar no Restaurante Vertigo ......................... 160 USD 
Traslados hotel/restaurante/hotel. Jantar sem bebidas. Rogamos 
consultar o cardápio.

Rice Barge ................................................................. 50 USD 
Saída para percorrer o interior dos serpenteantes canais de 
Bangkok, em uma lancha rápida, para conhecer o estilo de vida 
as margens do Rio Chao Phraya. Breve parada no templo de Wat 
Arun, onde contemplaremos sua torre de estilo Khemer. Passeio 
pelo Chao Phraya (o Rio dos Reis) em uma barcaça de arroz onde 
se servirá frutas da estação e refrescos. 

Palácio Real .............................................................. 72 USD 
Visita do Grande Palácio, onde residiam os reis desde o ano 1782 
e o templo onde se encontra a venerada imagem do Buda de 
Esmeralda, conhecida com o nome de Wat Phra Kaeo. 

Mercado Flutuante e Ponte sobre o rio Kwai (com almoço) 95 USD 
Excursão dia completo. Saída por estrada para o mercado flutuan-
te. Na chegada, passeio em lancha por seus canais donde podere-
mos desfrutar de uma maravilhosa paisagem típica tailandesa. Pros-
seguiremos para Kanchanaburi para visitar o museu de guerra 
JEATH. Pegaremos uma lancha para percorrer o rio e desfrutar de 
uma incrível paisagem até chegar à famosa ponte sobre o rio Kwai. 
Almoço em um restaurante flutuante. Regresso a Bangkok. 

Kanchanaburi com Elefantes ............................... 95 USD 
Saída por estrada para a província de Kanchanaburi. Chegada ao 
acampamento e primeiro contato com os elefantes. Realizaremos 
uma caminhada de 20 minutos no lombo de um deles. Seguiremos a 
aventura ajudando-lhes com seu banho diário. Seguidamente pega-
remos uma lancha pelo Rio até chegar à famosa ponte sobre o Rio 

Kwai. Almoço. À tarde visita ao museu de guerra Jeath e finalmente 
ao cemitério dos aliados. Regresso a Bangkok por estrada.  

Templos de Bangkok + Ayuthaya....................... 90 USD 
Visita de Wat Po, o famoso templo do Buda reclinado de Bang-
kok, uma figura com 46 metros de largo e 15 metros de altura. 
Seguidamente visita do templo do Buda de ouro, conhecido 
como Wat Traimit, de uma peça. Saída para Ayutthaya. Almoço 
na chegada e visita dos mais famosos templos: Wat Prasisanphet 
e Wat Mahatat. Regresso a Bangkok.

Em/desde BANGKOK 

Em/desde KOH SAMUI 

Visita da ilha (meio dia)..................................... 30 USD 
No início da manhã, buscaremos no hotel e iniciaremos a visi-
ta com o Grande Buda de 13 metros de altura, para ter uma 
vista panorâmica entre as praias de Chaweng e Lamai. Visita-
remos a formação rochosa chamada "Grand Father & Grand 
Mother rock". Veremos os macacos trabalhando e saborean-
do um suco de coco fresco. Visita do monge mumificado no 
templo de Kunaram e visita à cachoeira de Namuang. Em 
seguida, iremos para Nathon Town para visitar o mercado. Ao 
meio dia retornaremos ao hotel. (Tour privado, mínimo 2 pes-
soas).  

Visita da ilha (dia completo) ............................. 65 USD 
No início da manhã, buscaremos no hotel e iniciaremos a visi-
ta com o Grande Buda de 13 metros de altura, para ter uma 
vista panorâmica entre as praias de Chaweng e Lamai. Visita-
remos a formação rochosa chamada "Grand Father & Grand 
Mother rock". Veremos os macacos trabalhando e saborean-
do um suco de coco fresco. Visita do monge mumificado no 
templo de Kunaram. Almoço em um restaurante na praia. À 
tarde, visita de uma fazenda de crocodilos e a cachoeira 
Namuang. Em seguida, viajaremos para Nathon para visitar o 
mercado local. Regresso ao hotel. (Tour privado mínimo 2 pes-
soas).  

Visita e snorkeling em PN Ang Thong.......... 80 USD 
De manhã cedo, embarque no hotel e partida de barco para 
o Parque Marinho Nacional Ang Thong. Poderemos praticar 
Snorkeling em Koh Tao Plough ou apreciar a maravilhosa pai-
sagem que percorre as mais de 40 pequenas ilhas que compõ-
em o Parque, como a ilha de Koh Meakoh, que tem um lago 
de água salgada nas montanhas. Almoço a bordo com bebidas 
e tempo livre para relaxar e desfrutar. Após o almoço, visita-
remos Wautalap, de onde poderemos ter uma vista completa 
de todas as ilhas do Parque Nacional, e disporemos de tempo 
livre para tomar um banho ou simplesmente relaxar na praia. 
À tarde, regresso a Koh Samui e traslado ao seu hotel.  

Koh Tao e Koh Nang Yuan................................ 78 USD 
Aproveite este passeio, ideal para os amantes do mar e snor-
kel. Visitaremos as ilhas próximas de Koh Tao e Koh Nang-
yuan, conhecidas pela riqueza de seu fundo do mar e pela 
beleza de suas praias. Pararemos em diferentes pontos para 
desfrutar de snorkeling e contemplar a variedade de peixes. 
Almoço incluído.

KOH SAMUI

PHANG NGA

PHI PHI

Em/desde KRABI  
(Incluem: traslados, almoço, água, entradas ao  
Parque Nacional e guia local de língua inglesa) 

Ilhas Phi Phi em lancha rápida.......................... 72 USD 
Visita das famosas ilhas Phi Phi Leh e Phi Phi Don. Tempo para 
realizar snorkel (máscara e tubo) na Baía de Lohsama. Parada 
na Baía Maya, famosa por ser um dos cenários onde foi filma-
do "A Praia" , estrelado por Leonardo di Caprio. Parada em Phi 
Phi Leh para ver a caverna dos vikings. Lá veremos do lado de 
fora, já que agora está fechado ao público. Em seu interior são 
coletados anualmente os ninhos das andorinhas. Almoço em 
um restaurante na praia de Phi Phi Don e tempo livre para 
relaxar na praia. Em seguida, mergulho em Monkey Bay. Apro-
ximadamente 1 hora de parada na Ilha Bambu para curtir a 
praia e relaxar. 

Ilhas Phi Phi e 4 ilhas em lancha rápida......... 95 USD 
Visita das famosas ilhas Phi Phi Leh e Phi Phi Don. Tempo para 
realizar snorkel (máscara e tubo) na Baía de Lohsama. Parada 
na Baía Maya, famosa por ser um dos cenários em que o filme 
"A Praia" foi filmado, estrelado por Leonardo di Caprio. Para-
da em Phi Phi Leh para ver a caverna dos vikings. Lá veremos 
do lado de fora, já que agora está fechado ao público. No seu 
interior, os ninhos das andorinhas são coletados anualmente. 
Almoço em um restaurante na praia de Phi Phi Don e tempo 
livre para relaxar na praia. Em seguida, mergulho em Monkey 
Bay. Parada aproximadamente de 1 hora na ilha de Bambu 
para curtir a praia e relaxar. Krabi fica em uma enorme baía 
com vários milhares de quilômetros quadrados, rica em praias 
de areia branca e fina. Tour pelas ilhas mais importantes e 
aproveitaremos cada uma delas com tempo livre. Visitaremos 
a Ilha Mor, Ilha Kai. Almoço na ilha Poda e terminaremos o dia 
visitando uma caverna de calcário. 

Excursão a 4 ilhas em barco .............................. 62 USD 
Krabi fica em uma enorme baía com vários milhares de quilô-
metros quadrados, rica em praias de areia branca e fina. Tour 
pelas ilhas mais importantes e aproveitaremos cada uma delas 
com tempo livre. Visitaremos a Ilha Mor, Ilha Kai. Almoço na 
Ilha Poda e terminaremos o dia visitando uma caverna de cal-
cário. 

James Bond Discovery......................................... 68 USD 
Saída em micro ônibus para o porto de embarque de Phang 
Nga. Seguidamente pegaremos um barco tradicional de cauda 
longa para viajar pelos manguezais e canais da floresta até 
chegar à famosa ilha James Bond. Continuaremos de canoa ao 
longo da floresta de mangues e visitaremos uma caverna. 
Almoço em um restaurante de pescadores muçulmanos. Pas-
seio de elefante e parada para ver como eles trabalham em 
uma plantação de borracha. Regresso de micro ônibus a Krabi. 

Ilha Hong em barco .............................................. 60 USD 
Esta ilha conhecida como a ilha do sal, é um verdadeiro paraíso 
terrestre por sua grande beleza, praias, recifes de coral e florestas 
tropicais. No centro da ilha, em forma de meio círculo, está o segre-
do da lagoa, de onde poderemos admirar sua natureza. Piqueni-
que na ilha e tempo livre para nadar, mergulhar ou relaxar na 
praia. Regresso a Krabi. 

Em/desde PHUKET 

Excursão às ilhas Phi Phi em lancha rápida ....... 90 USD 
Dia inteiro com almoço. Saída em lancha rápida para as Ilhas 
Phi Phi. Chegada e visita à Baía Maya, famosa por ser um dos 
cenários em que o filme "A Praia", estrelado por Leonardo di 
Caprio, foi filmado. Passaremos na famosa caverna Viking e 
visitaremos o exterior, pois atualmente está fechada ao públi-
co. É famosa por ser o local onde os ninhos de andorinhas são 
coletados todos os anos. Almoço. À tarde, parada na ilha de 
Khai Nok e tempo livre para desfrutar da praia (natação, ban-
hos de sol...).  

Visita de Phang Nga em barco e canoa .......... 84 USD 
Dia inteiro com almoço e bebidas incluídas. Traslado ao píer de 
Phuket para pegar o barco até a baía de Phang Nga. Ali exis-
tem mais de 130 ilhotas que compõem uma galeria natural de 
impressionantes formações rochosas. Almoço a bordo. Em 
seguida, visita da ilha de Naka, onde poderemos desfrutar da 
praia, tomar banho, tomar sol, etc. Regresso a Phuket.
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Laos Vietnam
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Notas Importantes: Preços netos aproximados. Reserva e pagamento em destino. Algumas visitas são em inglês e precisam de mínimo de grupo. Consultar. 
Nas ilhas da Tailândia (exceto Phuket) não está garantido o espanhol.
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